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№ ღონისძიების დასახელება პასუხისმგებელი პირი 
ვადები 

 

I სასწავლო პროცესი 

1 საჯარო ლექცია-დისკუსია „ვერბალური და არავერბალური 
კომუნიკაციის თავისებურებანი“   

თ. ცაგურია 4 აპრილი 

2 ორი მასტერკლასი მონტაჟის ხელოვნებაში  ზ. ქავთარაძე აპრილის II დეკადა 

II შემოქმედებითი, კვლევითი და საგამომცემლო მუშაობა  

1 ენის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება თ. მეიშვილი  აპრილის II დეკადა 

2 
გასვლითი კონცერტი თურქეთში (ტრაბზონი)  აკადემიური სიმღერის დეპარტამენტი 

15 აპრილი 
1500 ლარი 

3 კონცერტი სოლო სიმღერაში აკადემიური სიმღერის დეპარტამენტი აპრილის II დეკადა 

4 
პროფესორ მარინა ჯახუტაშვილის კლასის კონცერტი აკადემიური სიმღერის დეპარტამენტი აპრილის II დეკადა 

5 

სტუდენტთა კონცერტი - სასკოლო რეპერტუარის წარმოდგენა   
სამუსიკო პედაგოგიკის, მუსიკის თეორიის, 

საორკესტრო და აკადემიური გუნდის 
დირიჟორობის დეპარტამენტი 

აპრილის II დეკადა 

6 ს. გოგოლაძის ნამუშევრების გამოფენა-პრეზენტაცია ს. გოგოლაძე 16  აპრილი 

7 სტუდენტთა ნამუშევრების გამოფენა (არქიტექტურა) ლ.გერსამია აპრილის II დეკადა 

8 
გარემოს დაცვის დღე 

თამარ ჭაკნელიძე 
სტუდენტური თვითმართველობა 

აპრილის II დეკადა 

9 გასვლითი შემეცნებითი ტური (ლაშქრობა) სტუდენტური თვითმართველობა აპრილის II დეკადა 

10 საკონკურსო პროექტის „ანტიკური სამოსი მინოსური კრეტიდან 
ბიზანტიამდე“ განხორციელების I ეტაპი 

ქ. ვაჩეიშვილი 
აპრილის 

განმავლობაში 
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11 
სპექტაკლი 

შალვა კეკელიძე 
სტუდენტური თვითმართველობა 

აპრილის III დეკადა 

12 
კონცერტი მუსიკალური ფაკულტეტის სტუდენტთა მონაწილეობით 

გვანცა თარხნიშვილი 
სტუდენტური თვითმართველობა 

აპრილის III დეკადა 

13 სტუდენტური შემოქმედებითი თავისუფალი პროექტის  
,,სიყვარული ჩემს ქალაქში“  განხორციელების I ეტაპი 

მ. ჩხიკვაძე  აპრილის III დეკადა 

14 რატი ჩიბურდანიძის ნაშრომის „70-იანელთა ფერწერა,  
ძირითადი ტენდენციები“ წიგნად გამოცემა 

განათლების, სოციალურ და 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა  ფაკულტეტი 

აპრილის III დეკადა 
1200 ლარი 

15 
სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია  

განათლების, სოციალურ და 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა  

ფაკულტეტის დეკანატი 

აპრილის III დეკადა 
500 ლარი 

III საორგანიზაციო მუშაობა 

1 I სემესტრის საუნივერსიტეტო გამოკითხვების შედეგების  
ანალიზი  და შეფასება 

ქ. ვაჩეიშვილი აპრილის II დეკადა 

2 რექტორის ვიზიტი ტრაპიზონის შავი ზღვის ტექნიკური 
უნივერსიტეტის სახელმწიფო კონსერვატორიაში და 

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის გაფორმება 
ე. მესხია 

14 აპილი -15 
აპრილი 

3 რექტორის ვიზიტი  სტამბულის მიმარ სინანის ნატიფი ხელოვნების 
უნივერსიტეტში და ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის 

გაფორმება 
ე. მესხია 20-21-22-23 აპრილი 
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